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Välkommen till lärarhandledningen!
Här hittar du olika uppgifter till böckerna Felix gatubarn och Gatubarnsmordet av 
Monica Zak. Båda böckerna är baserade på verkliga händelser och de hör ihop men 
är fristående. I en klass kan de antingen läsas separat, läsas efter varandra eller så 
kan hälften av eleverna läsa den ena boken och den andra hälften läsa den andra. 
 
Böckerna tillhör Opals lättläst-serie och tar, beroende på läsvana, inte mer än en 
till ett par timmar att läsa per bok. Texten är lätt att ta till sig men innehållsmäs-
sigt tas svåra ämnen upp och många är de diskussioner som kan föras kring de två 
gatubarnens öden. 
 
Det finns övningar att arbeta med innan läsning, under läsning och efter läsning. 
Utöver det hittar du också förslag på hur du kan arbeta ämnesövergripande och 
tips på annan media som passar bra att arbeta med i anslutning till läsningen. Välj 
just de övningar som passar din elevgrupp och dig. 
 
Mycket nöje och lycka till!
 
Helga Boström, leg lärare i svenska, SvA och engelska åk 3-9, förstelärare i språk-
utveckling. Driver tillsammans med en kollega hemsidan “Serien Och Eleven” med lä-
rarhandledningar till serieromaner.
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Handlingen i korthet - Felix gatubarn

Boken handlar om mayapojken Felix som är gatubarn i Guatemala i Centralameri-
ka. I bokens början sitter Felix på gatan och sniffar lim då han plötsligt blir trakas-
serad och misshandlad av tre poliser. I sitt omtöcknade tillstånd efter både lim och 
sparkar tänker han sedan tillbaka på hur han hamnat på gatan. 

Fyra år gammal blir Felix utslängd av sin styvmor och han vandrar planlöst iväg. 
Som tur är hamnar han hos ett snällt par som tar sig an honom och han får ett fint 
år hos dem. Hans vistelse får dock ett abrupt slut när Edelmira som kvinnan heter 
ser honom ta pengar ur hennes portmonnä. Han blir slagen och återigen utslängd 
och där börjar hans liv på gatan. Snabbt hamnar han i både lim-missbruk och kri-
minalitet och när han blir lämnad av den första och enda tjej han fått känslor för 
öppnar sig en enorm bitterhet och hårdhet i honom. En socialarbetare tar sig an 
Felix och försöker hjälpa honom genom att skicka honom till ett hem för gatubarn 
på landet med skola och grönsaksodlingar. Felix vill verkligen att det ska fungera 
men när det krävs psykologsamtal får han panik, han mår för dåligt av att tänka på 
sin barndom. Efter tre sessioner i knäpptystnad flyr han från hemmet.

Tillbaka i Guatemala City blir han misshandlad av en berusad man som skär honom 
illa. Någon tar honom till sjukhuset där han blir ihopsydd men pengar till antibioti-
ka har han inte och några dagar senare hittar Mario honom på gatan, brännhet av 
feber. Felix får komma till ett hem för gatubarn i stan där han frisknar till. 

Till hemmet kommer en dag pojken Juan Carlos i fina märkeskläder. Han har med 
sig telefonnumret till sin pappa och ska söka upp honom. Detta gör Felix alldeles 
galen av ilska. Han hoppar på Juan Carlos och slår honom, tar lappen med telefon-
numret och sväljer den. När han senare ser Juan Carlos stå och tigga ger han sig på 
honom igen och jagar bort honom.

En viktig person i Felix liv är en äldre kvinna, Dona Delfina. Hon är alltid vid samma 
plats, dag som natt. Många gatubarn tyr sig till henne och känslan är att hon ser, 
hör och vet allt. Hon får reda på vad Felix gjort mot Juan Carlos och hon är mycket 
upprörd. Felix skäms men han skäller ändå på Juan Carlos igen när han ser honom 
stå och tigga utanför McDonalds. Strax efter kommer en man ut med en påse från 
restaurangen som Juan Carlos får. Ögonblicket efter sprängs påsen och det blir 
ingenting kvar av Juan Carlos. Felix springer därifrån, han spyr och han springer 
och det enda han kan tänka på är att han ska leta upp Juan Carlos mördare. 
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Handlingen i korthet - Gatubarnsmordet

Huvudpersonen i den här boken är Juan Carlos, pojken som Felix i “Felix gatubarn” 
stör sig så mycket på. Här får vi ta del av Juan Carlos historia, om hur han hamnade 
på gatan i Guatemala City och det än mer tragiska öde som sedan väntade honom. 

Bokens första kapitel är ljust och glatt. Juan Carlos barndom präglas av kärleken 
till pappan och läsaren får ta del av allt roligt de två hittar på: hur han fick sitta i 
pappans knä när han körde lastbil, hur pappan alltid pratade med honom, gick på 
fotboll ihop och hur pappan gav honom en hundvalp som hette Bobbi. Men kapit-
let slutar i moll: pappan har flyttat till Amerika. 

Från sju års ålder väntar Juan Carlos på sin pappa men inte förrän i femte klass får 
han ett brev där pappan säger förlåt för att han reste och berättar att han bor i Los 
Angeles. I brevet finns en adress. Juan Carlos skriver ett långt svar men efter det är 
det åter tystnad. Livet blir än sämre för Juan Carlos, mamman flyttar ihop med en 
man som behandlar Juan Carlos illa. Juan Carlos gör allt för spara ihop pengar för 
att kunna resa till Los Angeles men när styvpappan försöker dränka Bobbi får Juan 
Carlos, trots att han inte har sparat pengar så det räcker, nog. Han rymmer. 

Det tar inte lång tid innan katastrofen sker; han blir rånad på alla sina pengar. Som 
tur är träffar han Mario, samma Mario som hjälper Felix, som tar med honom till 
hemmet för gatubarn. Han ringer numret som pappan lämnat, men de säger att 
pappan inte längre jobbar där. Mario säger att han kan skriva ett brev till pappan 
istället, och att han får bo på hemmet tills han fått svar. De andra gatubarnen stör 
sig på Juan Carlos och det tar inte lång tid förrän Felix ger sig på honom, misshand-
lar honom och äter upp lappen med pappans telefonnummer. 

Otto, en amerikansk man, kommer till hemmet. Han säger att han kan ta med sig 
honom till Amerika och hjälpa honom att hitta pappan. Juan Carlos känner sig som 
världens lyckligaste när Otto vill att han ska bo på hans hotell tills de ska resa men 
det visar det sig att Otto är pedofil. Juan Carlos undkommer med blotta förskräck-
elsen och nu börjar livet som gatubarn och tiggare. Han får tröst av Dona Delfina, 
den gamla damen som även Felix tyr sig till, och får tips om var han kan tigga. Felix 
stör sig på att han tigger i “Felix område” och ger sig på honom igen. Juan Carlos 
beger sig istället till McDonalds och ganska snart kommer en man ut med en pap-
perspåse som han överlämnar. Överlycklig tar Juan Carlos emot den, och då explo-
derar påsen i händerna på honom. Påsen innehöll en osäkrad handgranat. 
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Om böckerna och författaren
 
Monica Zak är född 1939 och hon har skrivit över 50 böcker. Många av böckerna 
är baserade på verkliga händelser, så även dessa två. Monica Zak skriver ofta sina 
böcker utifrån livsöden hon fått ta del av genom samtal med barn och unga som 
inte har det väl förspänt i livet. Hon har rest runt i hela världen och stannat i flera 
veckor på platser för att göra research. Ofta har hon också rest tillbaka för att se 
hur det gick sen för personerna hon kommit nära.

Både Felix och Juan Carlos är barn Monica Zak träffat när hon rest i Guatemala. 
Allt det som händer pojkarna i böckerna stämmer dock inte, en del händelser har 
hon hört om men det är inte just Felix och Juan Carlos som varit med om dem. 
Handgranaten är en verklig händelse men ingen vet vem barnet som drabbades 
var. Juan Carlos försvann i samma veva, så det kan ha varit han, men det kan lika 
gärna vara så att han faktiskt tog sig mot sin pappa i Amerika. 
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Hur kan böckerna läsas?
 
Du som lärare väljer som sagt om du vill läsa en av böckerna med din klass, läsa 
båda eller låta halva klassen läsa den ena boken och halva den andra. Böckernas 
handlingar flätas samman på slutet och det kan vara intressant att eleverna får ta 
del av varsitt perspektiv och sedan diskutera. 

Boken/böckerna läses med fördel högt av läraren, då inkluderas alla elever och 
det blir lätt att diskutera och att göra övningar efter varje del. Men självfallet kan 
läsningen delas in i att vissa partier läses högt och vissa tyst, så länge lässvaga 
elever under tystläsningen får möjlighet att ta del av boken uppläst via exempel-
vis Legimus. Låt gärna en del av läsningen vara gruppläsning, dela in eleverna i 
grupper och låt dem läsa en sida var i taget. Delar av boken kan också läsas som 
stafettläsning, högläsning i helklass där alla elever får läsa lite var. Då är det dock 
viktigt att möjligheten att säga “pass” finns, ingen ska tvingas att läsa högt för hela 
klassen. 

Om ni delar upp klassen i två grupper som läser varsin bok passar exempelvis sta-
fettläsning alldeles utmärkt, så länge ni har tillgång till två klassrum förstås, och 
gärna två pedagoger.
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Introduktion

Börja med att bestämma hur du vill arbeta med böckerna, om ni ska läsa en bok, 
båda eller dela upp böckerna så att halva klassen läser den ena och halva den an-
dra. Upplägget som följer här är upplagt utifrån att böckerna läses var för sig. På 
slutet följer tips på övningar att arbeta med om ni delar upp böckerna i halvklass. 

Innan ni börjar läsa är det viktigt att ni gör följande: 

• Tittar på en karta, var ligger Guatemala? Vad har landet för BNP och vad inne-
bär det? Vilken medeltemperatur är det där? Vad arbetar människor med?

• Pratar om vem Monica Zak är och hur hon skriver sina böcker.
• Tittar på bilder från Guatemala och Guatemala City.
• Pratar om termen “gatubarn”, vad är ett gatubarn? Kan ni hitta siffror på hur 

många gatubarn det finns i Guatemala? Jämför med några andra länder i värl-
den. 

• Pratar om varför gatubarn ofta sniffar lim. Vad händer i kroppen när en person 
sniffar lim?

Förslagsvis delar du in eleverna i grupper som blir tilldelade varsin av punkterna 
här ovanför. De får sedan en halv lektion på sig för att ta reda på så mycket som 
möjligt om “sitt ämne” och sedan får grupperna presentera för klassen. 
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Under läsningens gång - Felix gatubarn
Här följer planering kapitel för kapitel: svåra ord samt frågor att besvara skriftligt/
muntligt.

Kapitel ett - Pojken på gatan
Svåra ord: frän, ångor, skrymslen, avskum, ohyra, omtöcknad
 
1. Vad menas med att “Limmet var hans hemliga vapen” (s. 6). Förklara med hjälp 

av texten. 
 

Kapitel två - Utkastad i svarta rymden
Svåra ord: mayapojke, vindlande, mam, emaljerad
 
1. Det står ingenting om Felix mamma, varför tror du?
2. Berätta om några skillnader mellan styvmodern och kvinnan Felix kommer till. 
 

Kapitel tre - Chokladkakan
Svåra ord: portmonnä, överrumplande, kränkt, torna upp sig
 
1. Vad är anledningen till att Felix blir utslängd? Tycker du att den känns rimlig? 

Varför/varför inte?
 

Kapitel fyra - Ligan
Svåra ord: bananstockar, svalka, högdraget, kupp, batong, taktfast
 
1. Av vilka anledningar är just Felix en bra person för de andra gatubarnen?
2. Varför tror du att Felix väljer att ta emot burken med lim och prova att sniffa?
 

Kapitel fem - Kärlek på gatan
Svåra ord: ohyra, uppfostringsanstalt, kalufs, filosofi
 
1. Av vilka anledningar blir Felix så otroligt fäst vid Rosita trots att de ses så kort?
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Kapitel sex - Levande begravd
Svåra ord: röntgad, syner, snedtändning, hallucinera, släntra
 
1. Leta upp två exempel på vad Felix planerar för sin och Rositas framtid och re-

sonera kring hur realistisk du tycker att han är. 
2. Berätta vad du tycker om Felix respektive Rositas beteenden mot varandra när 

de slutligen möts igen. 
3. Vad innebär polisens kampanj “RENSA UPP STAN FRÅN SLÖDDRET”. Hade en 

sådan kampanj kunnat finnas i Sverige tror du? Varför/varför inte?
4. Förklara vad en hallucination är med hjälp av exempel från texten och använd 

orden “syn”, “hallucination” och “snedtändning” i ditt svar.
 

Kapitel sju - Bort från gatan
Svåra ord: porla, antibiotika, olidlig
 
1. Vilka två abstinensbesvär tas upp på sidan 47?
2. Varför klarar Felix inte att stanna i Antigua? Gör rätt som rymmer?
3. Kan du förstå varför doktorn skickar ut Felix på gatan igen när han sytt ihop 

honom? Förklara hur du tänker. 
 

Kapitel åtta - Hat
Svåra ord: socialarbetare, öknamn, till råga på allt
 
1. På sidan 55 står det att Marios och Annas jobb var hopplöst. Vad menar förfat-

taren med det?
2. Förklara skillnaden mellan smeknamn och öknamn. 
3. Varför stör sig Felix så ohyggligt mycket på Juan Carlos?
 

Kapitel nio - Handgranaten
Svåra ord: dyft, ebba ut, tryckvåg
 
1. Vilka funktioner fyller Dona Delfina för gatubarnen?
2. Tycker du att det var Felix fel att Juan Carlos dog? Förklara hur du tänker. 
 

Ett tillägg från författaren - Finns Felix gatubarn?
1. Skriv en kort sammanfattning (fem meningar ungefär) av författarens tillägg.



Under läsningens gång - Gatubarnsmordet

Här följer planering kapitel för kapitel: svåra ord samt frågor att besvara skriftligt/
muntligt. 
 
Kapitel ett - Älskade pappa
Svåra ord: bananstockar, tillökning
 
1. Ge minst tre exempel på fina minnen som Juan Carlos har av sin pappa. 
 

Kapitel två - Längtan och hat
Svåra ord: illegalt, snabbköp, torna upp sig, minfält, anförtro, turnering, kvävande
 
1. Varför börjar Juan Carlos hata lastbilar?
2. Varför tror du att det tar så lång tid innan pappan hör av sig?
3. Beskriv Don Pedro så ingående som möjligt utifrån det som står i texten.
 

Kapitel tre - Om att dränka en hund
Svåra ord: snappa åt sig, fri företagare, investera
 
1. Hur tjänar Juan Carlos pengar?
2. Vad skulle du säga blev droppen för Juan Carlos, vad är det som får honom att 

bestämma sig för att åka?
 

Kapitel fyra - Katastrof
Svåra ord: mödosamt, folkvimmel, ynklig
 
1. Kapitlet heter “Katastrof”. Vad syftar titeln på?
2. Vilket intryck får du av hemmet för gatubarn? 
 

Kapitel fem - Hem för gatubarn
Svåra ord: flagna, skurpulver, försatt, skadeglatt, förebild, fasa för, tänka praktiskt, 
obegripligt, yvig, gest

9



1. Vilka olika anledningar finns det till att gatubarnen på hemmet irriterar sig på 
Juan Carlos? Nämn minst tre.

2. Vad menar Mario när han säger till de andra gatubarnen att de borde ha Juan 
Carlos som förebild?

3. På sidan 50 står det att Alberto var van vid att tänka praktiskt. Vad innebär det?
 
 
Kapitel sex - Den snälla amerikanen
Svåra ord: mallig, prydlig, smutta
 
1. Kapitlets titel är “Den snälla amerikanen”. Förklara varför detta är en ironisk 

titel.
 

Kapitel sju - Om hur jag blir tiggare och gatubarn
Svåra ord: på måfå, bordell, misstroget, förundrat, framgång
 
1. Hur verkar Dona Delfina vara som person? Förklara med hjälp av exempel från 

texten.
2. Varför tror du att Dona Delfinas sätt att tigga fungerar? (s. 66)
 

Kapitel åtta - En påse med hamburgare från McDonald´s
Svåra ord: distrikt, pendla, osäkrad, handgranat, identifierad, beställningsjobb, 
navkapslar
 
1. Varför tror du att gatubarnen inte blir insläppa på hemmet om de är drogade?
2. Hur tycker du att Juan Carlos borde reagerat när mannen kommer direkt mot 

honom med en påse från McDonald´s? Borde han ha blivit misstänksam. Var-
för/varför inte?

 

Ett tillägg från författaren - Visst har Juan Carlos funnits
Svåra ord: hävda, pedofil
 
1. Skriv en kort sammanfattning (fem meningar ungefär) av författarens tillägg.
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Uppgifter om böckerna läses i två halvklasser
Om hälften av eleverna läser den ena boken och andra hälften läser den andra kan 
spännande uppgifter göras. Dela in dem i par redan innan de börjar läsa. 
 
• Efter varje läst kapitel får de sammanfatta det viktigaste för varandra muntligt 

i paren.
• När böckerna är utlästa får eleverna enskilt skriva personbeskrivningar av Juan 

Carlos och Felix. Därefter läser de upp sina beskrivningar för varandra i paren 
och diskuterar vilka likheter och skillnader de kan märka i hur personerna 
framställts beroende på om de är huvudpersoner i boken eller inte. 

• Eleverna får i paren diskutera om de tycker att Felix eller Juan Carlos öde är 
värst och motivera varför de tycker som de gör. 
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Efter att boken/böckerna är utlästa
Helhet 
Läs informationen som Monica skrivit för att bli mer insatta i pojkarnas öden och 
Monica Zaks arbete med böckerna. De texterna finns på Opals hemsida, under fli-
ken Lärarhandledningar.
 
Mail/brev 
Studera genren brev och låt sedan eleverna skriva brev enskilt till Monica Zak där 
de berättar om sin upplevelse av läsningen och ställer de frågor de vill ha svar på. 
 
Bok
Läs en annan av Monica Zaks böcker och jämför barnens öden. 

Film
Se en film om gatubarn och jämför bok och film i diskussion eller genom en reso-
nerande text. Exempel på filmer är Ali Zaoua, Kapernaum eller Under stjärnorna. 
Den gamla filmen Vi barn från Bahnhof Zoo eller den nyinspelade tv-serievarian-
ten fungerar också bra. 
 
Din egen dona Delfina
Gå tillsammans i klassen igenom vilken roll dona Delfina har för gatubarnen och 
vilka egenskaper som är utmärkande för henne. Sen får eleverna skriva en hyll-
ningstext till sin egen dona Delfina. Vem har de i tillvaron som skänkt/skänker dem 
trygghet och ro, vem är den personen och hur gör den för att sprida den känslan? 
Gå igenom olika stilfigurer och visa exempel på dem innan ni börjar med uppgiften 
(exempelvis liknelser, metaforer, att gestalta med de sex sinnena, alliteration, re-
torisk upprepning och anafor).

Recension
Eleverna får skriva varsin recension av boken de läst på max en sida där följande 
måste finnas med: Kort beskrivning av handlingen, kort och för recensionen rele-
vant information om författaren samt den egna upplevelsen av läsningen. 
 
Notis eller artikel
Eleverna får skriva egna notiser eller artiklar där de låter del av bokens handling 
bli till en nyhetsartikel.
 
Fortsättningskapitel
Eleverna får skriva ett fortsättningskapitel ur valfri persons perspektiv. Det är vik-
tigt att de försöker hålla Monica Zaks språkliga stil.
 



Nya slut - drama 
I grupper får eleverna välja valfri scen ur boken som de önskar skulle ha slutat an-
norlunda. De får skriva ihop ett manus med nytt slut på sin scen och sedan spela 
upp för klassen.
 
Gatubarn i Sverige
Läs reportaget “Vi kallar dem gatubarn” (GP, 2016) och prata om det faktum att det 
finns gatubarn även i Sverige. Vad tycker eleverna att svenska staten borde göra 
för att hjälpa barnen? Jämför reportagets barn med Juan Carlos/Felix. 
 
Gatubarn i andra länder
Läs reportaget “Gatubarnen i Bukarest” (Expressen, 2015), varning dock då det är 
mycket starkt. Vilka likheter finns det mellan barnen i reportaget och Juan Carlos/
Felix? Diskutera i smågrupper. 

Barnkonventionen
Studera FN:s barnkonvention och diskutera vilka punkter som inte följs när det 
exempelvis handlar om Juan Carlos och Felix, eller om ni väljer att prata om något 
av barnen i reportagen här ovanför. 
 

Vad är barnkonventionen?
“Barnkonventionen innehåller regler om barns rättigheter. De här reglerna gäller alla 
barn som är under 18 år. Nästan alla världens länder har skrivit under barnkonventio-
nen. När ett land skriver under en konvention säger de att de ska följa de olika reglerna 
som finns i konventionen.

Artiklarna [i Barnkonventionen] handlar till exempel om att barn ska behandlas lika, 
att vuxna ska lyssna på barn och att barn har rätt att gå i skolan. Barn har alltså särskil-
da rättigheter just för att de är barn.

Barnkonventionen är tydlig med att du som barn ska vara delaktig i beslut som rör dig. 
Vuxna måste lyssna på vad du säger. När vuxna tar beslut som handlar om dig måste 
de tänka på och prata om vad som är bäst för dig. Vuxna ska inte bara prata med andra 
vuxna om dig, utan prata med dig om sådant som rör dig.”

Källa: regeringen.se/barnkonventionen
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Forumteater
Välj några scener ur boken som slutar dåligt. Dela in eleverna i grupper och ge var-
je grupp en scen. De får tid för att öva in scenen under max en lektion och sedan är 
det dags för uppspel. När en grupp spelat upp sin scen en gång spelar de upp den 
en gång till. Denna gång får övriga elever när de vill ropa “Bryt” och gå in och byta 
plats med valfri skådespelare och sedan improvisera fram en alternativ handling 
där slutet blir bättre. Fler elever kan ropa “Bryt” under samma scen. Diskutera se-
dan hur det blev den andra gången innan nästa grupp får spela upp sin scen.
 
Adjektivkort
Skriv massor av adjektiv på lappar. Låt eleverna bestämma vilka fem-sex karak-
tärer de tycker är viktigast för handlingen i en eller båda böckerna. Skriv dessa 
namn stort på tavlan. Dela in eleverna i par och dela ut fem-tio kort per par. De 
ska nu tillsammans i paren bestämma vilken karaktär varje adjektiv passar bäst in 
på. Därefter får paren, ett par i taget, gå fram till tavlan, sätta upp sina kort under 
de karaktärer de valt samt motivera sina val. Avslutningsvis läser ni upp alla ad-
jektiv för varje karaktär. Tycker klassen att karaktärernas adjektiv stämmer väl in? 
Diskutera i helklass. Adjektivkort för utskrift finns på hemsidan serienocheleven.
wordpress.com.
 
Heta stolen 
Låt eleverna två och två skriva olika påståenden om boken, påståenden som det 
går att antingen hålla med om eller inte, exempelvis: “Mario är en genomsnäll per-
son”, “Monica Zak borde inte hitta på delar av handlingen” eller “Jag tyckte boken 
var väldigt bra”. Samla in alla påståenden och gå igenom dem själv efter lektionen. 
Välj ut de som du känner kommer att funka för en Heta stolen-stund i just den här 
klassen. 
Lektionen efter sätter ni stolar i en ring på golvet, det ska finnas en extra stol. För-
klara “reglerna” för eleverna - att du kommer att läsa upp påståenden och om de 
håller med så ska de byta plats med någon annan. Om det bara är en person som 
reser sig så sätter hen sig på den tomma stolen. Efter varje påstående diskuterar 
ni en liten stund, fråga någon som höll med och någon som inte gjorde det hur de 
tänkte. 
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Förslag på ämnesövergripande arbete
 
Svenska och bild. 
• Eleverna får en-två lektioner till att rita fyrrutingar i stil med Henrik Langes 

“Romaner för dig som har bråttom”, alltså att på endast fyra rutor sammanfat-
ta en av böckernas handling med ord och bild.

• Låt eleverna välja varsin händelse från böckerna som de tycker är extra viktig. 
Denna får de illustrera på bilden med valfri teknik, så att känslan i händelsen 
verkligen kommer fram. 

• Eleverna får rita nya framsidor till en av böckerna. 
• Låt eleverna göra väggplanscher där de presenterar en förebild de har i text 

och collage-form.
 
Svenska och historia
Gör ett arbete om maya-indianernas historia. 
 
Svenska, geografi och samhällskunskap
Läs en eller båda böckerna i samarbete med ämnet geografi och samhällskunskap 
under det övergripande temat “Centralamerika”. 
 
Svenska och spanska
Flera av Monica Zaks böcker finns översatta till spanska. Läs exempelvis några sid-
or ur Alex Dogboy, en bokserie som också handlar om ett gatubarn i Honduras, på 
spanska. Jämför Alex liv med Felix eller Juan Carlos. 
 
Svenska och biologi
Dela in eleverna i par som får förbereda presentationer om olika droger och deras 
baksidor.
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Övrig information om böckerna
Titel: Felix gatubarn
ISBN: 978-91-7226-359-8
Antal sidor: 70 sidor
Utgivningsdatum: 2021-05-03
Utgiven av: Bokförlaget Opal

Titel: Gatubarnsmordet
ISBN: 978-91-7226-362-8
Antal sidor: 70 sidor
Utgivningsdatum: 2021-05-03
Utgiven av: Bokförlaget Opal

Förlagskontakt: Malou Najic, malou@opal.se
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